
Artikel 9: Verhuur voorwaarden 
1.Op alle overeenkomsten tussen Helpo bvba en de verhuurder zijn de algemene 
voorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden deze in artikel 9 genoemde 

specifieke verhuurvoorwaarden omtrent: 

2. In het bezit zijn van een geldig legitimatie- en rijbewijs is vereist. 

Hiervan of van de ID kaart wordt een copy gemaakt door de verhuurder Helpo bvba. 

3. Het huurtarief dient bij aanvang van de huurperiode contant  te worden voldaan. 

4. De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aanhangwagen/trailer  

gedurende de gehele duur van deze overeenkomst, verzekering buitenland is  

volledig voor eigen risico.   De huurder  dient zich dus zelf te verzekeren voor de 

huurperiode. En is aansprakelijk voor zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke 

gebeurlijke ongevallen of overtredingen. 
5. Verkeersovertredingen (zie ook punt 4) gemaakt met de aanhangwagen/trailer  

tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder. 

6. Schade :  in geval van schade of diefstal, dient dit direct gemeld te worden aan Helpo bvba 

De verhuurder blijft eigenaar van het verhuurde voertuig /aanhangwagen/trailer. 

De huurder is verantwoordelijk voor elke schade aan het verhuurde voertuig aanhang 

wagen /trailer, van welke aard ook en hij verbindt zich elke schade integraal te betalen. 

7. De aanhangwagen/trailer mag tijdens de gehele huurperiode niet aan derden  

worden uitgeleend en/of doorverhuurd. 

8. Bij diefstal zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen/trailer op de verhuurder 
 worden verhaald. De aanhangwagen/trailer dient tijdens de gehele huurperiode afgesloten te  

zijn/worden met een slot. Op vraag door ons als extra te worden uitgeleend. 

9. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor datgene met een aanhangwagen/trailer  

tijdens de huurperiode vervoerd wordt. 

10. Bij in gebreke blijven bij terugbrengen van het verhuurde voertuig/aanhangwagen/trailer 

op de datum van het einde van de huur wordt de huurder geacht het voertuig gekocht 

te hebben.  De nieuwwaarde met BTW, wordt hem /haar dan gefactureerd. 

Indien de aanhangwagen na gebruik vuil terug gebracht wordt brengen wij  

hiervoor 50,-- Euro in rekening. 

11. Onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder korting. Elke niet betaalde 
Factuur wordt zonder voorafgaande aanmaning verhoogd met een forfaitaire vergoeding  

(10% - max. E2500,--) en verwijlinterest (7% per jaar). 

12.  Waarborg:  onverminderd zie de contactuele verhuur voorwaarden artikel 9 

Welke de huurder erkent gelezen en goedgekeurd te hebben bij de ondertekening van 

De overeenkomst welke hierboven uitdrukkelijk is overeengekomen. 

 

Controle lijst: 
 Waarborg € 300 ontvangen. 
 
Meegegeven in goede staat:  
 Aanhanghangwagen verhuur nummer  
 Papieren aanhangwagen                    
 Kistje met 4 spanbanden                           
 Lier + handpomp                           
 Afstandsbediening met kabel 
 Afstandsbediening met control system  (meerprijs huur €15) 
 Schoon en netjes meegegeven  

    
Handtekening + datum huurder:  
          
 
Bij terug brengen controleren 
 Aanhanghangwagen verhuur nummer    , technische staat. 
 Papieren aanhangwagen                  
 Kistje met 4 spanbanden                           
 Lier + handpomp                           
 Afstandsbediening met kabel 
 Afstandsbediening met control system 
 Schoon en netjes terug gebracht 

 
Handtekening + datum Helpo voor goede ontvangst: 
 

 



 
 

      
Huur aanhangwagen overeenkomst 
 
 
 
 

 
 
 
 
Naam en voornaam________________________________________________ 
Adres, postcode en woonplaats_______________________________________ 
Telefoonnr________________________Mobiel__________________________ 
Identiteitskaart nummer_____________________________________________ 
Nummerplaat trekkend voertuig______________________________________ 
Merk en model trekkend voertuig_____________________________________ 
Bijzonderheden of andere afspraken___________________________________ 
Factuur maken     =   BTW  nr     BE…………………………………………………………………….. 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Waarborg________________________________________________________ 
Handtekening:                                                                    Handtekening 
Huurder / berijder                                                             Helpo bvba 
 
 
Op onze verhuur aanhangwagens  gelden onze verhuur- en algemene 
voorwaarden, zie  kenteken map. 

 

Klant nr                         Nieuw   0 
Aanhangwagen nummer: 
 Datum en uur van verhuur: 
 
Datum en uur van terug ontvangst: 
 


